
 

  

 

 

 

 

 

  

 Datum:  8. 5. 2014 

 

PROTOKOL TEKMOVANJ  S STARIMI ROČNIMI IN 

MOTORNIMI BRIZGALNAMI V SAVINJSKO ŠALEŠKI REGIJI 

Tribuna ali prostor  za častne goste 

  dvignjena od tal z ozadjem ( dekoracijo, gasilski grb, napis tekmovanja,      

 ki se  odvija).  

  drog za dvig in spust tekmovalne zastave. 

  ozvočenje. 

  zastavi, slovenska, občinska. 

  miza za pokale . 

 

Organizacija tekmovalnega prostora 

 pot, do tekmovalnega prostora označena z kažipotom ob cesti 

 zagotovljen parkirni prostor za tekmovalne enote, ki ne moti potek 

tekmovanja  in ni oddaljen od tekmovališča več kot 50 m ter ga nadzirajo 

redarji. 

 Označeni prostor za prvo pomoč, komisijo A, ocenjevalno komisijo in 

komisijo B. 

 

Postroj tekmovalnih enot 

 pred tribuno  ali za to določenem prostoru 

 v postroju so: vodja tekmovanja, tekmovalna enota z tekmovalno zastavo,   

tekmovalne enote in sodniški zbor. 

 

Potek otvoritve tekmovanja 

 vodja tekmovanja poroča najvišjemu  prisotnemu  gasilskemu predstavniku ( 

po pravilih  gasilske službe) 

 igranje državne himne 

 pozdrav gostom z upoštevanjem vrstnega reda: 

 predstavnik GZ Slovenije, 

 predstavnik  SŠ regije 

 župan občine 
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 predstavnik GZ (najprej domače zveze, nato ostalih) 

 predstavnik GPO 

 predstavnik PGD 

 predstavnik lokalne skupnosti 

 nagovor gostov z upoštevanjem vrstnega reda. 

 obratni vrstni red kot pri pozdravljanju – zadnji govori prvi pozdravljen  gost. 

 dvig tekmovalne zastave ob zvokih gasilske koračnice 

 otvoritev tekmovanja 

 razpust tekmovalnih enot. 

 

Potek tekmovanja 

 enote nastopajo po vrstnem redu prihoda 

 člani tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij nosijo oznake, ki so  

določene s pravili za izvedbo tekmovanja. 

 vodja tekmovanja skrbi  da tekmovanje poteka nemoteno in za stalno zasedbo 

tekmovalne proge. 

 ocenjevalno listo nosijo h komisiji B kurirji, ki nosijo oznake. 

 komisija B je v prostoru, ki vsakemu ni dostopen in obračunava rezultate 

tekmovanja v dogovorjenem računalniškem programu, ki je obvezen za vse 

organizatorje tega pokalnega tekmovanja. 

 komisija A opravlja delo tekoče in upošteva  točkovnik. 

 nastop tekmovalne enote se obvešča preko zvočnika. 

 napovedovalec tekmovanja spremlja in poroča o poteku tekmovanja in   

zanimivih dogodkih  

 za zdravstveno pomoč sta odgovorna  dva reševalca, ali dva zdravstvena   

tehnika ali gasilca bolničarja ( z 80 urnim tečajem za bolničarja) 

 Na določenem prostoru za NMP je postavljen šotor z sledečo opremo: nosila,  

dva stola, odeja, rjuha ali reševalno vozilo. 

 vsa sodniška mesta naj bodo zasedena  z » šolanimi » sodniki ( pri sestavi 

ocenjevalne komisije upoštevati čine).  

 

Prostor za izvedbo vaje 

 ravna asfaltirana površina ali utrjena travnata površina 

 prostor ograjen s trakom, ki preprečuje vstop na njega. 

 dovolj širok, primerne dolžine in oznakami za  postavitev orodja in odvzema  

vode ( skica priložena h točkovniku). 

 ob tekmovalnem prostoru večja tabla za čas izvedbe vaje 

 neoviran prihod in odhod iz tekmovalnega prostora. 

 

Postroj tekmovalnih enot na zaključku 

 če so samo pokali se pred častno tribuno, prostorom postrojijo samo desetarji 

tekmovalnih enot opremljeni kot na tekmovanju. 

 če pa so tudi medalje se postrojijo tekmovalne enote v opremi kot na  

tekmovanju. 

 



 

Potek zaključka tekmovanja 

 vodja tekmovanja poroča najvišjemu prisotnemu gasilskemu predstavniku ( 

po pravilih gasilske službe)  

 igranje državne himne 

 pozdrav gostov z upoštevanjem  vrstnega reda: 

 predstavnik GZ Slovenije 

 predstavnik regije 

 župan občine 

 predstavnik GZ (najprej domače zveze, nato ostalih) 

 predstavnik lokalne skupnosti 

 pri govorih upoštevati vrstni red: 

 obratni vrstni red kot pri pozdravljanju  - zadnji govori prvo  

  pozdravljeni gost  

 objava rezultatov  

 podelitev pokalov in priznanj. 

 upoštevanje lokalnega nivoja in predstavnikov GZS ali regije.  

 podelitev praktičnih nagrad 

 spuščanje tekmovalne zastave ob zvokih gasilske koračnice 

 zaključek tekmovanja 

 razpust desetarjev tekmovalnih enot, razpust tekmovalnih enot. 

 

 

 

Pripravila predsednica veteranske    Predsednik sveta SŠR:                          

komisije pri svetu SŠR:       

Savina Naraks                                                     Janko Žuntar 

 

 

 

 

 

 


